
Б  О  С  Н  А    И    Х  Е  Р  Ц  Е  Г  О  В  И  Н  А 

Ф е д е р а ц и ј а  Б о с н е  и  Х е р ц е г о в и н е 

Федерално министарство финанција–финансија 

Пореска управа Федерације Босне и Херцеговине 

Образац ПОР-501 

1. Подаци надлежног регистрационог органа 

1.1. Назив регистрационог органа:  1.2. Број/ознака регистра:  

1.3. Број/ознака рјешења:  1.4. Датум рјешења:          

1.5. Опис промјене:  

ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДИЈЕЛА ПРАВНОГ ЛИЦА 

2. Подаци о дијелу правног лица 

2.1. Назив дијела правног лица:  

2.2. Кантон  2.3. Општина:  

2.4. Мјесто:  2.5. ПТТ:  

2.8. Тел:  2.9. Фаx:  2.10. е-mail:  

2.6. Улица:  2.7. Број:  

           4  

3. Подаци о јединственом идентификационом броју 

3.1. Главни ПЈИБ:  

3.2. Изведени ПЈИБ:             4  

4. Подаци о одговорном / овлашћеном лицу 

4.1. Функција коју одговорно / овлашћено лице обавља:  

4.2. ЈМБГ/НЈИБ:               

4.3. Тел:  4.4. Фаx:  4.5. e-mail:  

5. Подаци о пословном простору  (попунити уколико се простор унајмљује) 

5.1. Правни основ за коришћење пословног простора:  

Уколико правно лице има више од једног закуподавца попунити Додатак Ц 

5.2. Назив / Презиме (име родитеља) име закуподавца:  

5.3. ПЈИБ /ЈМБГ закуподавца:  

6.3. ПЈИБ додијељен у РС или БД:               

6. Подаци од значаја за Пореску управу ФБИХ  

6.1. Број радних сати обвезника уплате доприноса:  6.2. Радно вријеме правног лица у сатима:  

6.4. Датум трајног престанка рада:                                
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7. Подаци о подносиоцу пријаве 

7.5. Потпис подносиоца пријаве:                                                                                                                   М.П. 

 

7.3. Датум пријаве:  7.4. Мјесто пријаве:  

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су сви подаци у овом обрасцу истинити, тачни и свеобухватни и да сам упознат са својим правима и обавезама као и 

санкцијама према одредбама Закона о Пореској управи ФБиХ („Службене новине Федерације БиХ“ бр. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 и 91/15).                .   

7.1. Презиме (име родитеља) име подносиоца пријаве:  7.2. Број личног документа (лична карта или путна исправа) 

подносиоца пријаве:  

8. Подаци о достављеној документацији  

8.1. Достављени документи: 

               _______________________________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Напомена  попуњава Пореска управа 

 

9.1. Датум пријема: 9.2. Мјесто пријема: 

9.3. Овлашћено лице:                                                                                                                       М.П. 

Изјављујем да сам сагласан да се подаци о називу правног лица и идентификационом броју пореског обвезника не 

сматрају пореском тајном у складу са одредбама Закона о Пореској управи Федерације Босне и Херцеговине 

(„Службене новине Федерације БиХ“ бр. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 и 91/15).                  

Изјава пореског обвезника 

Потпис пореског обвезника:               

                                                                              М.П. 

Мјесто и датум:               
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